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RESUMO 

A crescente presença de espécies não nativas em ponos de todo mundo é um dos 

maiores problemas ambientais que vem sendo enfrentados nos ecossistemas oceânicos e o 

monitoramento periódico da fauna é necessário para uma detecção precoce das espécies 

introduzidas. O objetivo deste trabalho é verificar a presença de espécies de ascídias 

introduzidas na região de influência do Pono de Paranaguá, através de estudo taxonômico e 

molecular da fauna desta região. As ascídias possuem larvas de cuna duração, fazendo com 

que sua dispersão natural fique restrita a pequenas distâncias. Assim, os representantes desta 

classe podem constituir ótimos bioindicadores para introduções mediadas pelo transporte de 

grandes navios. Foram realizadas coletas em quatro localidades na Baía de Paranaguá (Ilha 

das Cobras, Píer Tenenge, Ilha do Mel e Ilha da Galheta) e uma fora da Baía (Parque dos 

Meros). As informações sobre a fauna de Ascidiacea de outras ilhas próximas, bem como a 

distribuição geográfica das espécies, foram obtidas na literatura. Identificou-se 18 espécies de 

ascídias: Perophora mul/icla/hra/a, Ascidia curva/a, Ascidia sydlleiensis, Clavelina oblonga, 

CySlody/es dellechiajei. Eudis/oma carolinense, Dis/aplia bermlldellsis. Didemlmm 

granu/alUm, Diplosoma lis/erianum, Lissoclinum fragile, Bo/ry/lus plQ/ms. Botry/lus 

tuberatus, Botry/loides Iligrom, Symplegma rubra, Stye/a callopus, Styela plicata, 

Microcosmus exasperalUs e Mo/gula phytophila. Levando em consideração a distribuição 

geográfica da espécie, o registro histórico da região e informações provenientes da literatura 

conclui-se que três espécies podem ser classificadas como nativas, duas como introduzidas, 

uma como uma introdução inter-regional e 12 como criptogênicas. Posteriormente foi feita 

análise molecular da espécie C/avelina oblonga com o objetivo de esclarecer seu status na 

região, já que foi considerada criptogênica. Com este finalidade, várias colônias desta 

espécies foram coletadas no Estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Flórida. Inúmeras 

tentativas de amplificação"dü"gene. citocromo oxidase I foram realizadas. Várias dificuldades 

foram encontradas no decorrer do trabalho, mas atualmente resultados mais consistentes estão 

sendo observados. 
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INTRODUÇÃO 

Vêm sendo crescente o número de registros de espécies marinhas invasoras em portos 

de todo o mundo. Estas introduções em novos ambientes acabam gerando grandes problemas 

ambientais, como a competição por recursos naturais, a exclusão de espécies nativas e a 

transmissão de parasitos e doenças, além de econômicos, como o aumento de custo na 

produção de cultivos de ostras e mexilhões. Um estudo realizado na Tasmânia demonstrou 

que a introdução da estrela do mar As/erias amurensis foi responsável por uma intensa 

predação na fauna de bivalves na região estuarina de Derwent (Ross e/ aI. 2003). No ano de 

1993 houve a introdução de um poliqueta nativo do sul da África (Terebrasahella 

he/erouncinala) na costa da Califórnia. Este poliqueta chegou à região como um contaminante 

epizóico de um cultivo de abalone importado da Africa do Sul. Esta introdução gerou um 

grande impacto econômico na região, já que este organismo retarda o crescimento dos 

abalones infestados. Além disso, esta espécie se alastrou e atualmente está presente em 

pra~camente todos os cultivos da região (CUL VER & KURIS 2000). Estes são apenas alguns 

exemplos recentes de danos causados pela introdução de espécies exóticas. 

Além de causar grandes mudanças ecológicas, a introdução de espécies é considerada 

atualmente como a mais importante força impulsionadora da evolução em ambientes 

modificados pelo homem (PETIT 2004) e, ainda assim, são raros os estudos que levam em 

consideração a estrutura genética das populações invasoras (HOLLAND 2000; PETIT 2004). 

Além disso, as invasões apresentam problemas evolutivos interessantes, já que são eventos 

estocásticos que freqüentemente envolvem pequenas populações que podem sobreviver a 

rápidas transições ambientais (LEE 2002). 

A colonização de novos ambientes por algumas espécies pode passar despercebida se a 

população colonizadora for uma' variante genética da população nativa ou se for uma espécie 

criptica. Devido à ausência de características fenotípicas, a distinção destes invasores só é 

possível com o uso de ferramentas moleculares (TURON el aI. 2003). Atualmente acredita-se 

. que, com o aumento de trabalhos utilizando marcadores moleculares, seja verificado um 

maior número de introduções de espécies crípticas em ambientes portuários do que é 

reconhecido atualmente. 

A colonização de novas áreas geográficas por espécies marinhas é freqüentemente 

causada pelo transporte em cascos de navios ou por água de lastro, sendo os portos e as 

marinas as principais entradas para espécies não-nativas, tanto aqueles relacionados com 



comércio internacional (CARLTON & GELLER 1993, RUIZ ef ai. 2000) quanto aqueles 

envolvidos com transporte intraregional (W ASSON ef aI. 200 r). Uma vez estabelecida uma 

espécie introduzida, as regiões portuárias são muito favoráveis a manter uma grande 

abundância de indivíduos, já que se situam em águas calmas, com uma grande concentração 

de nutrientes orgânicos provenientes de atividades antropogênicas e possuem substratos 

diversos como pilastras, bóias, flutuadores e até mesmo as próprias embarcações. 

Entr~ os organismos passíveis de transporte humano estão as ascídias, organismos 

bentônicos sésseis e filtradores. Devido às características portuárias citadas acima, as ascídias 

são muito favorecidas neste ambiente, a não ser que o porto localize-se em região estuarina 

com grande variação de salinidade. Além disso, são hermafroditas, podendo em alguns casos 

autofertilizar-se, possuem um crescimento rápido, um' longo periodo fértil, produzem um 

grande número de larvas (BERRlLL 1975) e podem regenerar-se a partir de fragmentos 

(BERRlLL & COHEN 1936, TuRON 1992), o que facilita a colonização de novos ambientes. 

Grande parte das ascídias são vivíparas (todas as coloniais e algumas solitárias). Suas larvas 

ficam protegidas em bolsas incubatórias ou na túnica até o seu desenvolvimento total, e após 

este período são liberadas no ambiente. As larvas' são lecitotróficas e possuem um curto 

período de vida (MILLAR 1971, MONNlOT el aI. 1991). Devido a estas características, sua 

distribuição natural fica restrita e a ampla difusão de algumas espécies pode ser indicada 

como resultante de introduções antropogênicas. 

Várias ascídias já foram registradas como introduzidas em diferentes oceanos. 

Perophora japonica. proveniente do noroeste do Pacífico, foi introduzida na Europa 

(MONNIOT & MONNIOT 1985, BALDOCK & BISHOP 2001) e no ano de 2003 foi registrada a 

ocorrência desta espécie no norte da Califórnia, sendo este o seu primeiro registro na América 

do Norte (LAMBERT 2005). Styela clava, também nativa do noroeste do Pacífico, foi 

intíOduzida na Europa (DAVIS & DA VIS 2005) e nos Estados Unidos (LAMBERT & LAMBERT 

1998). Molgula manhallensis, por outro lado, é nativa da costa atlâúüca americana e foi 

introduzida inicialmente no Japão e na Austrália na década de 70, tendo alcançado o porto de 

Vladivostok (leste da Rússia) mais recentemente em 1999 (ZVYAGINTSEV ef ai. 2003). CiO/lO 

imestillalis apresenta uma ampla distribuição geográfica no hemisfério Norte, tendo sido 

introduzida em muitos dos grandes portos do hemisfério Sul, incluindo as costas leste e oeste 

australianas (Korr 1990, McDoNALD 2004). No ano de 2002. a ascídia Corella eumyola. com 

registros apenas para o hemisfério sul, foi encontrada pela primeira vez no hemisfério norte 

sobre substratos artificiais em duas regiões portuárias da França (LAMBERT 2004). 

Po(vandrocarpa =orrilellsis foi originalmente descrita para o Peru e é considerada introduzida 
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no Mediterrâneo (BRUNI:.TfI 1978-79, BRUNElTl & MAmoToTJ\RO 2004) e no Japão 

(NISI IIKA W J\ ef aI. 1993). Populações atlânticas de Clavelina lepad~rormis colonizaram 

recentemente marinas no Mediterrâneo por meio de transporte em cascos de navios (TURON ef 

ai. 2003). Desta pequena compilação, percebe-se que ascídias têm sido transportadas tanto 

entre regiões com pequenas distâncias geográfica, como entre oceanos e mesmo entre os 

hemisférios. Espécies das diferentes ordens, tanto solitárias como coloniais estão sujeitas ao 

transporte. 

O Porto de Paranaguá localiza-se no litoral paranaense (25°30,1' S; 480] 1,0' W) e 

recebe anualmente uma grande frota de navios graneleiros, convencionais, de contêineres e de 

liquidos a granel. A partir de dados estatísticos, observa-se que o número de navios vem 

aumentando no decorrer dos anos: no ano de 1995 aportaram 1.417 navios, enquanto que em 

2005 esse número foi .. para 2.204 (www.pr.gov.br/portos. acesso em 24/11/2005). Em março 

de 2001, ocorreu a floração de uma alga tóxica na Baía de Laranjeiras, localizada na Baía de 

Paranaguá. Esta alga nunca havia sido registrada naquela localidade e causou sério impacto 

econômico para a comunidade pesqueira (Dr. LUCIANO F. FERNANDES 2005, comun. pessoal). 

Outra espécie de alga que nunca havia sido registrada na América do Sul (Coscinodisclls 

wailesÍI) foi encontrada recentemente na Baía de Paranaguá (FERNANDES el ai. 2001). 

Também foi encontrada na Ilha Cotinga, que se localiza na Baía de Paranaguã, uma espécie 

de ascídia (Bosuicobranchus digo/lOS, Abbott 1951) que foi descrita na FIórida. Esta espécie 

não ocorre em outras regiões entre a Flórida e a Baía de Paranaguá e provavelmente foi 

introduzida na região e não conseguiu se estabelecer, pois tentativas posteriores de coleta não 

foram bem sucedidas (ROCHA 2002). 

Oito espécies de ascídias no Brasil possuem uma grande amplitude distribucional e 

por este fato são colocadas como as principais suspeitas de serem espécies que invadiram o 

ambiente natural: Ciona illleslinalis, Phallllsia nigra, Didemnum perlucidum, Diplosoma 

lislerianllm, Microcosmus exasperallls, Styela canopus, Sfyela plicafa e 5·;;·mp!egma 

brakenhielmi (LAMBERT 200 1). 

O objetivo deste trabalho é avaliar a entrada de espécies introduzidas na região sob 

influência do Porto de Paranaguã, utilizando a classe Ascidiacea como bioindicador. Com este 

fim, foi realizada uma avaliação taxonômica das espécies presentes na baía de Paranaguá 

visando o reconhecimento da fauna local, assim como uma análise bibliográfica sobre as 

espécies encontradas, com o objetivo de inseri-Ias em um contexto .histórico e assim decidir 

sobre o status de cada uma delas na região (nativa, introduzida ou criptogênica). Além disso, 
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foi realiza análise molecular de uma das espécies classificada como criptogênicas (Clavelína 

ohlonga) com o intuito de esclarecer sua distribuição geográfica disjunta. 
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MATERIAL E MÉTODOS: 

As coletas foram realizadas em cinco localidades diferentes na Baía de Paranaguá e 

adjacências (Fig. 1): Ilha das Cobras (25° 29' S; 48° 25' W), Pier Tenenge (25° 32' S; 48° 2]' 

W), no dia 07.x1I.2003; Ilha da Galheta (25° 35' S; 48° ] 9' W), no dia] ] .III.2004; Ilha do 

Mel (25° 33' S; 48° 18' W) nos dias II.III.2004 e 09.IV.2005; e Parque dos Meros (25 0 43' S; 

48° 20' W) no dia 14. V.2005. A obtenção dos exemplares foi feita por mergulho autônomo 

até profundidades de quatro metros, exceto no Parque dos Meros onde a profundidade 

máxima é de 17 m. Os exemplares foram anestesiados e fixados em formalina ] 0% 

neutralizada. 
, 

Devido à falta de registros históricos sobre as espécies presentes na região, o critério 

utilizado para a decisão sobre o status (introduzida, criptogênica ou nativa) de cada espécie foi 

a distribuição geográfica de cada uma, bem como informação bibliográfica sobre a ocorrência 

de introduções das mesmas espécies em outras regiões. Assim, foi feita uma extensa pesquisa 

bibliográfica, na qual foram incluídas informações sobre a localidade da coleta (coordenadas 

geográficas), o tipo de hábitat e o substrato onde foi encontrada a espécie, já que espécies 

introduzidas são geralmente encontradas em substratos artificiais. 

Foram classificadas como criptogênicas as espécies: com uma ampla distribuição 

geográfica e que possuem registros continuos na costa brasileira, ou espécies com uma 

distribuição Atlântica disjunta (que não possuem registros para o litoral norte e nordeste do 

Brasil) eJou que não possuem indicações na literatura de qual região a espécies é nativa. As 

espécies que possuem uma ampla distribuição geográfica, mas possuem registros 

descontínuos na costa brasileira, eJou espécies que possuem uma forte indicação na literatura 

de que foram introduzidas em diferentes regiões do globo ou que são nativas de outras regiões 

fOr:.UTI consideradas introduzidas. Também foi considerado o tipo de substrato em que a 

espécie ocorre, sendo que espécies que são encontradas predominantemente em substratos 

artificiais no sul do Brasil também foram classificadas como introduzidas. 

Para a realização da análise molecular, colônias de ClavelillG oblonga foram coletadas 

em dez localidades diferentes da costa sul e sudeste do Brasil e na Flórida (EUA). No Estado 

do Paraná, o material foi obtido nas mesma localidades citadas acima, exceto no Parque dos 

Meros, onde esta espécie não estava presente. Neste mesmo estado, ainda foi feita outra coleta 

na Ilha de Currais (25° 44'S; 48° 22'W) localizada fora da Baía de Paranaguá. No Estado de 

Santa Catarina, foram realizadas coletas na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo 

(17"17.1 'S; 48"22.2'W), no Pier de Canasvieiras (27°25'30"S; 48°26'52"W) e em dois 
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cultivos de mexilhões, um na região da Penha (26°46'-26°47'S e 48°36'-48°37'W) e outro em 

Ribeirão da Ilha (2J04S'S; 48°40'W). No estado de São Paulo, os exemplares são oriundos da 

Praia do Cabelo Gordo, São Sebastião (23°49'42"S e 4s02S'16"W), e foram coletados por 

terceiros. Também foram coletados exemplares na US Coast Guard (27°26'N; 800 19'W), 

Flórida, EUA. 

A obtenção dos exemplares também foi feita por mergulho autônomo. Em cada um 

dos locais amostrados foram coletadas, na medida do possível, aproximadamente dez colônias 

diferentes e distantes uma das outras. Posteriormente foram retirados da túnica três a quatro 

zoóides de cada colônia e estes foram fixados em etanol e armazenados em freezer a -lSú C. O 

DNA foi extraído utilizando-se o protocolo do EZ-DNA. Posteriormente foram realizadas 

inúmeras tentativas para a amplificação do gene mitocondrial citocromo oxidase subunidade ] 

(Cal), com objetivo de estabelecer um protocolo para a espécie estudada. 
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RESULTADOS 

Foram coletados 81 exemplares, 30 na Ilha das Cobras e 26 no Pier Tenenge, 9 na Ilha 

do Mel, 11 na Ilha da Galheta e 5 no Parque dos Meros. Apenas 6 exemplares eram solitários 

e foram coletados na Ilha da Galheta, na Ilha do Mel e no Parque dos Meros. Foram 

encontradas 18 espécies (Tab. I). 

Alguns exemplares da família Didemnidae não foram identificados devido à ausência 

de larvas, que apresentam caracteres taxonômicos muito importantes para diferenciar as 

espécies desta família. 

Com relação à distribuição geográfica de cada uma das espécies encontradas na Baía 

de Paranaguá, foram obtidos os mapas apresentados nas figuras 2 a 19. 

Na análise molecular várias dificuldades foram encontradas para a amplificação do 

gene citocromo oxidase I. Vários primers foram utilizados (Tab. 11) e foram feitas inúmeras 

modificações no protocolo de amplificação. Por fim, foi estabelecido um protocolo eficaz, em 

que cada 20~1 da reação continha: 0,21.LI Dntp (25mM), 0,6~1 de MgCh (50mM), 2~1 buffer 

1Ox. 0,2~ de Taq polimerase (Invitrogen Brasil), 0,2~ de cada primer (50mM) e 0,5-1~ de 

Dna. O aquecimento da placa 96°C por 3min foi seguido por 30 ciclos (desnaturação 95°C por 

40s; anelamento 49.4°C por 55s; extensão 72°C por 40s) e 72°C de extensão final por 5min. 
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Tabela I. Lista das espécies encontradas e sua dis!ribuição na região de est.udo. 

Ilha 
Pier 11ha do Ilha 

Parque 
das Tencnge Mel Galheta dos 

Cobras Meros 

Family Pcrophoridac 

Perophora multiclathrata (Sluiler, 1904) X 

Family Ascidiidac 

Ascidia cun'ata (Traustcdl. 1882) X 

Ascidia sydneiensis Stimpson, 1855 X 

Family Cla,'clinidac 

C/avelina oblonga Herdman, 1880 X X X X 

Family Polycitoridac 

Cyslodyles dellechiajei (DeUa Valle, 1877) X 

Eudistoma carolinense Van Namc, 1945 X X 

Family Holozoidae 

Distaplia bermudensis Van Name, 1902 X X 

Family Didemnidae 

Didemnum granulalum Tokioka, 1954 X X 

Diplosoma Iislerianum (Milne-Edwards, 1841) X 

Lissoclinumfragile (Van Name, 1902) X 

Family Sty'Clidac 

Botry/lus planus (Van Name. 1902) X X 

Botry/lus ruberatus Pj!!cr ~ Forsyth. 1917 X X 

Botry/loides nigrum Herdman 1886 X 

Symplegma rubra Monniol c., 1972 X X X 

Styela canopus ($a ... igny. 1816) X 

Styela plicata (Lcsueur. 1823). X 

Famil)' Pyuridac 

Aficrocosmu.'i exasperatus Heller, 1878 X 

Family Mol".lidac 

Alo/gula phytophi la Monniol. 1969-70 X X 
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Tabela 11: Lista dos primers testados no trabalho. 

Primer Seqüência 

HCO 5 '-TAA ACT TCA GGG TGA CCA - 3' 

LCO 5'-GGTCAA CAAATC ATA AAG-3' 

Tarj F 5'- GTA CTG AGe TTT CAC AAA CTG GGe AAT - 3' 

Tarj R 5'- TGA AAA AGA ATA GGA TCT CTC CTT CC - 3' 

ClaveF ·5'- AAT GTT GTT GTT ACC GCA CAT GC - 3' 

ClaveR 5'- AGT AGT TAC AAT TAC AG'A TCA AC - 3' 
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I>lsCUSSÁO 

Levando em consideração os mapas de distribuição geográfica obtidos. pode-se 

observar quatro padrões principais de distribuição: J - espécies endêmicas no litoral brasileiro 

(Fig. 2), 2- espécies presentes desde o Caribc até o sul do Brasil (Figs. 3-5). 3- espécies 

presentes no Caribc e no sul do Brasil, mas sem registros no nordeste brasileiro (Figs. 6- J O) 4-

espécies amplamente distribuídas (Figs. J J - J 9). 

Mo/gu/a phy/ophila foi a única espécie endêmica presente na região (Fig. 2). Foi 

encontrada sobre os fios de uma rede de pesca presa nos blocos de concreto que fonnam o 

recife artificial do Parque dos Meros. É provável que esta espécies seja sinônimo de A1. 

braziliensis MiIlar, 1958, mas o tipo desta última está em más condições não sendo assim 

possível esclarecer a taxonomia desta espécie com base no mesmo. Se a sinonímia for 

verificada, o registro de MILLAR (J 958) para o Rio de Janeiro seria o primeiro paro o litoral 

brasileiro. 

As espécies Ascidia curva/a, Eudis/oma carolinense e Bo/ryllus p/anus apresentaram o 

segundo padrão, sendo encontradas em alguns pontos da costa Norte Americana, nas ilhas do 

Mar do Caribe e em vários pontos do litoral brasileiro (Figs. 3-5) Esta distribuição indica que 

possivelmente estas espécies são nativas da costa oeste do Oceano Atlântico. Esta distribuição 

é muito discutida entre os biogeógrafos. Segundo PALÁCIO (1982), a fauna do Caribe deveria 

se estender apenas até o estado do Espírito Santo. Entre o Espírito Santo e o Rio Grande do 

Sul haveria uma província com alta taxa de endemismo. No entanto, um estudo realizado com 

gastrópodes demonstrou que a taxa de endemismo destes animais para esta região é baixa e 

que a mesma não poderia ser considerada uma província biogeográfica (FLOETER & SOARES

GOMES 1999). Os autores classificam-na somente como uma zona de transição com espécies 

comuns às províncias adjacentes, corroborando a distribuição observada neste trabalho. Além 

disso, a existência da corrente do Brasil, que se estende até o estado de Santa Catarina, cria 

uma rota de dispersão, podendo assim ser explicada a continuidade dos registros de ascídias 

até esta região. A distribuição ao Norte (costa norte americana) possivelmente deve-se à 

corrente do Golfo, que tem sua origem no Mar do Caribe e se estende ao norte, carregando 

troncos, sargasso e outros substratos, que podem transportar vários organismos, entre eles as 

ascídias (MONNIOT & MONNIOT 1983). 

O primeiro registro de Ascidia Cllrmla no Brasil é o de ROCHA & NASSER (J 998) para 

o Paranú (Tab. 111). mas existem cxemplares ju\'cnis colctados em São Paulo no início da 

década dt· 90 que possivelmente pertencem a esta espécie (RMR. dados não publicados). 
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Eudisloma carolinense foi registrada pela primeira vez na costa bmsileim por MIl.LAR 

(1977) no Pará (Tab. 111). A ausência de registros desta espécie em substratos arti ficiais 

corrobora a classificação como nativa, pelo menos no nordeste brasileiro. Por outro lado, a 

ausência de registros no Rio de Janeiro e em São Paulo. indica que a extensão da distribuição 

até a região sul pode ter sido provocada por transporte humano (tmnsporte inter-regional). 

O primeiro registro de BOlryllus p/anus no Brasil é o de Costa (1969) pam o Rio de 

Janeiro e São Paulo (Tab. 1II). 

As espécies Ascidia .\ydneiensis e Stye/a plicala apresentaram o terceiro padrão de 

distribuição (disjunta) e podem ser classificadas como introduções no litoral do Paraná, pois 

no Brasil só foram registradas na região Sul e Sudeste (Figs. 6-7), havendo apenas uma 

observação de S. p/icala na Bahia (T. LOTUFO. comun. pessoal; Tab. 111). 

O registro mais antigo de Ascidia 5ydneiensis é de São Paulo (BJORNBERG 1956; Tab. 

111). Esta espécie apresenta uma baixa abundância na região sul do Brasil e quase não é 

encontrada em substratos naturais, sendo este trabalho uma exceção. pois foi encontrado um 

exemplar sob uma pedra na Ilha da Galheta. Os outros escassos registros desta espécie no 

Brasil foram em substratos artificiais, como casco de embarcação (MILLAR 1958) e cultivos 

de bivalves (Rocha, observação não publicada de vários espécimes em conchas da vieira 

Nodipeclen nodosus (Linnaeus, 1758) em Penha, Santa Catarina). Esta espécie foi igualmente 

considerada introduzida em Guam (LAMBERT 2001), porto de Papeete (MONNIOT ef aI. 1985) 

e Serra Leoa (MILLAR 1956, MONNIOT & MONNIOT 1994). 

Slye/a plicala é considerada como uma espécie comum nos oceanos tropicais 

ocupando freqüentemente portos e outros substratos artificiais (MONNIOT & MONNIOT 1997). 

Parece estar presente no litoral brasileiro desde o século XIX, pois segundo VAN NA~lE 

(1945) existe um registro de Traustedt em 1883 para o Rio de Janeiro. As principais razões 

para classificá-Ia como introduzida é a raridade de registros em substratos naturais e. a 

ausência de registros no norte e nordeste do Brasil. O único registro nesta região foi de UI1í 

indivíduo na Marina de Aratu, Bahia (T. LOTUFO, comun. pessoal 2002; Tab. IlI). No estado 

do Rio de Janeiro esta espécie é muito comum em bóias e outras estruturas flutuantes (A. 

JUNQUEIRA, comun. pessoal 2005). Também ocorre sobre cordas de mexilhões em cultivo e 

sobre as malhas de rede utilizadas em cultivos de ostra no Estado de Santa Catarina. Pode 

estar presente em grande abundúncia. causando custos econômicos com a limpeza das 

estruturas utilizadas no cultivo. Em São Sebastião (SP) também foi observuda em rede de 

pescadores (RODRIGUES 1962). Intcressantemcnte. a espécie roi descri tu a partir de um 

\"'xemplur encontrado em casco de navio em Filadélfia. EUA. mas não existe em substrato 
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natur.lI na região (VAN NAME 1945). Mais uma evidência de que esta espécie pode viajar em 

cascos de nuvios é a existência de exemplares no casco do navio USS PaIos após a viagem 

através do Pacífico (TOKIOKA 1967). 

Como criptogênicas foram classi ficadas as espécies Clavc:/ina ohlonKa. Distaplia 

hcrmudc:nsis. Cys/odyles dc://c:chiajei. Didemnllm wanulalum. Diplosoma Iis/erianum. 

Lissoc/inum .fi'aKile. I'c:rophora mullida/hrala. Botry//oides nigrllm, BOlry//us luhera/us, 

Symplegma ruhra. Slyela canopus e Microcosmus c:xa.\pc:ra/us. 

Clal'c:Iina ohlonga. Dis/aplia hermudcnsis e Symplegma rubra apresentam o terceiro 

padrão de distribuição: ocorrem no sul e sudeste du costa brasileira, Caribe e costa Norte 

Americana (Figs. 8-10). Esta distribuição na costa americana é muito semelhante a das 

espécies consideradas introduzidas, mas a falta de informação bibliográfica sobre a'> mesmas 

faz com que sejam melhor classificadas como criptogênicas. Apesar de existirem 

pouquíssimos levantamentos de espécies de ascídias no litoral nordeste e norte brasileiros, 

estas espécies são de fácil visualização e reconhecimento, portanto, é pouco provável que 

estejam presentes nesta região e não tenham sido coletadas. Conseqüentemente, é mais 

provável que constituam introduções, mas não é possível afirmar qual foi a região de origem e 

em que região estas espécies foram introduzida (do Caribe para o Brasil ou vice-versa). 

Acredita-se também que sejam nativas de alguma região da costa Atlântica oeste e que os 

poucos registros observados em outros continentes representem introduções. 

V AN NAME (1945) refere-se ao material de Clavelina oblonga coletado por Hartmeyer 

em São Sebastião aproximadamente em 1910, sendo este o primeiro registro brasileiro. 

Clave/ina oblonga ocorre ainda na região de Dakar (Senegal) e na Ilha Faial (Açores). A 

colonização desta última localidade foi resultante de introduções de exemplares oriundos da 

América do Norte e em 1971 esta espécie estava restrita ao porto Horta (MONNIOT & 

MONNIOT 1994). 

O primeiro registro de Distaplia bermudensis para o Brasil é o de MILLAR (! 958) em 

Ubatuba, SP (Tab. 111). PÉRES (1957) registrou pela primeira vez a espécie no Mar 

Mediterrâneo (Ilhas Baleares), mas é possível que esta espécie tenha sido classificada 

erroneamente e seja sinonímia de Distaplia rosea Della Valle, 1881 que é comum para esta 

região. A ocorrência da espécie exclusivamente em substrato natural indica que seja 

possivelmente nativa e deve ser enfatizada sua localização em novos inventários realizados no 

nordeste brasileiro para esclarecer seu status. 

O primeiro registro de Symplegma ruhra no litoral brasileiro é o de RODRIGUES & 

ROCHA (1993) para São Sebastião (Tab. 111), mas a espécie já havia sido ,h.:tectada na n:gião 

16 



desde a década de 60 por Rodrigues (observação não publicada. mas sugerida em RODRIGUES 

1962). 

As demais espécies classificadas como criptogênicas são amplamente disseminadas no 

mundo e ocorrem em toda a costa brasileira - quarto padrão de distribuição identificado 

(figs. I I - I 9). Devido a esta ampla distribuição é muito dificil postular de que região a espécie 

é nativa e em quais foram introduzidas. 

Perophora mlllticla/hrata possui apenas três registros no Brasil, sendo o mais antigo o 

de São Paulo (RODRIGUES e/ aI. 1998; Tab. IlI). É possível que ocorra em toda a costa 

brasileira, já que, por ser uma espécie críptica, é de dificil localização no ambiente. Nas 

coletas feitas na Baía de Paranaguá ela foi encontrada somente uma vez. ao acaso, junto com 

um exemplar de Bo/ryllus p/anus. LAMBERT (2003) íambém classifica esta espécie como 

criptogênica para a região de Guam. 

O primeiro registro de Cys/odyles dellechiajei no litoral brasileiro é de HERDMAN 

(1886, in MILLAR 1958), provavelmente da Bahia, e aparece sob o nome C. drasc:hii, 

atualmente considerado sinonímia de C. dellechiajei. LAMBERT (2003) classifica esta espécie 

como nativa em Guam por ocorrer predominantemente em substratos naturais nesta 

localidade. Esta espécie é de dificil identificação devido à grande contração que os zoóides 

sofrem durante o processo de fixação e de sua morfologia bastante similar ao longo da 

distribuição geográfica. Apesar desta dificuldade, um estudo realizado com esta espécie na 

região do Mediterrâneo evidenciou a presença de alguns morfotipos, que diferiram 

principalmente em relação à cor e composição de espículas. Entretanto. análises moleculares 

baseadas no gene COI demonstraram a existência de seis c1ados distintos que não possuíam 

relação clara com as características morfológicas observadas (LOPEZ-LEGENTIL & TURON 

2005). Assim, os resultados impossibilitaram a determinação de novas espécies, mas 

indicaram que C. dellechiajei pode não representar uma única espécie com a ampla 

distribuição conhecida atualmente. 

Didemnum granulalum foi registrada pela primeira vez na costa brasileira por ROCHA 

& MONNIOT (1995) em São Paulo (Tab. III) e pela primeira vez no Atlântico na costa oeste 

africana (Senegal) em 1994 (MONNIOT & 'MONNIOT 1994). Sua ausência na costa leste 

africana e no Caribe indicam que provavelmente seja uma espécie do Pacífico. 

Lissoc/inum fragile foi registrada pela primeira vez na costa brasileira por RODRIGUES 

el ai. (1998) em São Paulo (Tab. 1II). Sua presença em portos. como é o caso de Apm. em 

Guam (MONNIOT & MONNIOT 200!). ou Noumea. em Nova Culedônia (MONNIOT 1992) 

indica sua condiçiio de espécie passível de tml1sportc por navios. I.is.wdil1l1/11.ti·ugi/c tamhém 
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é considerada introduzida no Taiti (MONNIOT el ai. 1985) e foi pela primeira vez descrita para 

a costa oeste africana em 1994 (MONNIOT & MONNIOT 1994). 

Em relação ao gênero Diplo.mma. a espécie no nordeste foi descrita como Diplosoma 

macdonaldi, mas considerando-se sinónimia de D. Iislerianllm (ver ROWE 1966). o primeiro 

registro no Brasil é da Bahia no século XIX (HERDMAN 1886). D. Iislerianllm foi pela 

primeira vez descrita no Canal da Mancha por Milne-Edwards em 1841, possui uma ampla 

distribuição geográfica nos oceanos Atlântico. Índico e Pacífico (Fig. 15). o que dificulta o 

estabelecimento da região onde esta espécie é nativa. Sabe-se que foi introduzida no porto de 

Papeete (Taiti) (MONNIOT el aI. 1985), na Califórnia (LAMBERT & LA~IBERT 1998) e em 

Guam (LA~mERT 2002). Esta espécie forma quimeras (uma associação de exemplares com 

diferentes conteúdos genéticos) e pode armazenar espermatozóides exógenos por algumas 

semanas, favorecendo enormemente a colonização de novos ambientes (SOMMERFELDT & 

BISHOP 1999, LAMBERT 2001). Em São Paulo foram observadas outras características que 

favorecem seu estabelecimento em novos ambientes: recrutamento ao longo de todo o ano, 

alta capacidade de colonização de substratos artificiais, alta taxa de crescimento e capacidade 

de atingir maturidade sexual em apenas um mês (ROCHA 1991). 

Botry/lus tllberallls foi registrada pela primeira vez na costa brasileira por MILLAR 

(1958) em São Paulo e no Rio de Janeiro (Tab. 111), sob o nome B. primigenlls Oka. 1928. A 

espécie é bastante diferenciada dentro dos botrilídeos por apresentar apenas 4 fileiras de 

fendas e é provável que espécies diferentes com 4 fileiras de fendas estejam sendo 

denominadas igualmente. Existe bastante variação tanto na forma como na coloração das 

colônias (MONNIOT 2002) e KOTT (1985) considera sua distribuição pouco usual, sendo muito 

rara para uma espécie do Pacífico oeste. Tanto no Paraná como em Santa Catarina já foram 

encontradas colônias grandes com mais de 20 cm de diâmetro em substrato natural indicando 

que, caso a espécie seja realmente introduzida, tem sido bem sucedida em colonizar o 

ambiente natural. 

Botry/loides nigrum foi registrada pela primeira vez na costa brasileira por RODRIGUES 

(1962) para Santa Catarina e São Paulo (Tab. 111). No presente estudo foi encontrada uma 

única vez sobre mexilhão em cultivo, indicando uma possível introdução na área. É uma 

espécie geralmente epizóica crescendo sobre algas e conchas de ostras e mexilhões. 

O primeiro registro de S(vela canopus na costa brasileira é de MONNIOT (1969-70) 

para Ilha Grande. Rio de Janeiro (Tub. 111). No presente levantamento foi encontrado um 

único exemplar da esp~cie. em rede de pesca ahandonada no fundo. indicando sua prov4Í\'el 

condição de nào nativa na região. Em São Sehastião esta espécie é encontrada em substrato 
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artificial utilizado em experimentos científicos (RMR, observação não publicada). MONNIOT 

(2002) também relata a presença desta espécie em um naufrágio na costa do Djibouti. Africa. 

S/yela parti/a (Stimpson, 1852) foi uma das espécies posteriormente sinonimizadas como S. 

canopus. A localidade tipo desta espécie era o Porto de Boston. EUA. indicando uma 

afinidade desta espécie com regiões portuárias (VAN NAME 1945). Desta forma é bastante 

provável que S/yela canopus seja uma espécie introJuzida na costa sul e sudeste brasileira, 

mas cautelosamente é preferível coloca-Ia como criptogênica. 

O primeiro registro de Microcosmus exwpera/lIs para o Brasil é o de VAN NMvlE 

(1945) para São Francisco do Sul. Santa Catarina (Tab. 1/1). A localidade tipo da espécie está 

no Caribe, mas não se conhece sua distribuição original. Como existem várias lacunas de 
, 

distribuição da espécie, admite-se que em várias localidades ela deve ter sido introduzida 

(MONNIOT 1981). Sabe-se que no Mediterrâneo o primeiro registro ocorreu em 1963 no porto 

Militar de Bizerte e após este registro muitos outros foram feitos. geralmente em regiões 

portuárias (MONNIOT 198]), sugerindo uma introdução recente nesta região. MONNIOT (] 965) 

relata a presença da espécie na costa oeste da África em Pointe-Noire, Congo, local onde não 

existem fundos rochosos. A espécie está presente apenas nas correntes que seguram as docas 

flutuantes entre 1-3 m de profundidade. Na Nova Caledônia ela também é abundante apenas 

no Porto de Noumea nas docas e bóias (MONNIOT 1989). 

A maioria das espécies encontradas neste estudo, com exceção de ElIdistoma 

carolinense e Distaplia bermlldensis. ocorrem em pelo menos um tipo de substrato artificial 

como cultivos, recifes artificiais ou substratos comuns de regiões portuárias (bóias, 

flutuadores, pilastras, embarcações, entre outros). As espécies Ascidia curva/a. Ascidia 

sydneiensis. Bo/rylllls p/anl/s. C/avelina ohlonga. ocorrem em cultivos de ostras (DALBY & 

YOUNG 1993, TOKIOKA 1952); Cys/ody/es dellechiajei já foi encontrada em rede de arrasto de 

camarão (MILLAR 1988); Diplosoma lislerianum foi registrada sob estruturas em uma criação 

de peixes em Bahrein, Golfo Pérsico (MONNIOT & MONNIOT 1997). Os cultivos são muito 

favoráveis para a colonização de espécies introduzidas, já que geram substratos extremamente 

simplificados e com grandes distúrbios ecológicos (LAt-.IBERT 2001). Em um experimento 

realizado por DALBY & YOUNG (1993). foi observado que a presença de ascídias crescendo 

sobre um cultivo de ostras não afetou diretamente o crescimento destas, mas em outras 

situações a colonização dos cultivos por ascídias é tào grande que fica dificil acreditar que 

elas realmente não causem danos aos mesmos. 

O registro histórico das espécies é um critério muito importante para classificação dos 

organismos. mas infelizmente apenas três estudos com ascídias foram realizados na Baía de 
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Paranaguá. MOURE el ai. (1954) registraram três espécies: Didemnum candidum Savigny. 

1816, Poly.\yncra/on ame/hys/eum (Van Name. 1902) e S/yc/a plica/a. Destas. apenas um 

exemplar de S/ye/a plica/a foi novamente encontrada em um cultivo sobre o mexilhão Perna 

perna (Linnaeus, 1758), indicando que a espécie não tcm sido bem sucedida na região. 

Didemum candidum é na verdade um conjunto de espécies mal identificadas no passado. o 

que impede qualquer interpretação. Apesar de não ter sido observada em nosso estudo. 

PoIY.\Jmcra/on ame/hysleum pode ser atualmente encontrada em costões rochosos em 

Guaratuba, Paraná. 

Em um estudo utilizando painéis experimentais para a avaliação de comunidadcs 

incrustantes realizado em 1989 (M. D. CORREIA, dados não publicados) foram observadas as 

espécies Clave/ina oblonga. Didemnum .\peciosum. Diplosoma singulare Lafargue. 1968. 

Polyclinum cons/ellalUm Savigny, 1816, Slyela plica/a, Symplegma viride Herdman. 1886 

(provavelmente Symp/egma brakenhielmi). Entre estas, apenas Clavelina oblonga e Styela 

plica/a foram novamente observadas em nosso estudo. Clavelina oblonga foi classificada 

como criptogênica, mas poderia ser nativa na região e é abundante em todas as localidades 

inventariadas. 

O trabalho mais recente disponível registra as espécies encontradas na Praia de 

Encantadas, Ilha do Mel: Ascidia CUnJa/a. Ascidia sydneiensis. Clavelina oblonga. Didemnum 

granula/um. Didemnllm IUlariutn Van Name, 1910, Diplosoma lis/erianum, Distaplia 

bermudensis, Cys/odytes dellechiajei, Praia de Fora, Ilha do Mel: Symplegma rubra Monniot 

C, 1972 e Ilha da Figueira: klicrocosmlls exaspera/us (ROCHA & NASSER 1998). As 

discrepâncias entre a lista de espécies aqui apresentada em relação ao trabalho anterior podem 

ser explicadas pelo fato de que nenhum dos dois realizaram coletas intensivas por longos 

períodos e algumas espécies podem ter passado despercebidas. A ausência de registros 

anteriores de algumas das espécies encontradas no presente trabalho pode também indicar que 

estas espécies teriam sido introduzidas na região posterionnente ao ano de 1998. 

Comparando as espécies de ascídias encontradas dentro da Baía de Paranaguá (Ilha 

das Cobras e Píer Tenenge) e nas ilhas próximas (Ilha do Mel e Galheta), observa-se que 

Perophora multiclathrata. Distaplia bermudensis, Lissoclinum fragile, Botrylllls planlls e 

Symplegma rubra foram encontradas exclusivamente dentro da Baía. sugerindo mais 

fortemente a possibilidade de introdução. Por outro lado, D. bermudensis já foi registrada na 

Ilha do Mel anteriom1cnte (ROCHA & NASSER 1998). B. p/anus é freqUentemcnte observado 

em costões rochosos de Guaratuha e P. 11lllliclalhrala tamhém jú foi coletada em Guaratuha. 
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f'erophora m/l/icla/hra/a é uma espécie críptica e. portanto, mais esforços devem ser 

realizados para localizar esta espécie em substrato n:.ltur:.ll. 

Comparando a f:.luna de ascídias encontrada n:.l Baía de Paranaguá com as espécies da 

Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (ROCHA eI a/. 2005). localiz.ada mais :.lO sul e sem 

influência de tráfego de navios, é obsl:rvado que das 18 espécies presentes neste estudo, 12 

também ocorrem na reserva: Clm'e/ina oblonga, Eudisfoma carulinense, Cysfodyfes 

dellechiajei, Disfaplia hermlldensis, Didemnum granulafllm, Diplosoma lisferianllm, 

Lissoclinum fragile, BOfrylloides nigrum, BOflJ'IIus fllhera/us, BOfry/lus planus. 5jlyela 

canopus e Microcosmus exasperafU,\', Como muitas destas espécies foram consideradas 

criptogênicas ou introduzidas no litoral sul brasileiro. sugere-se o monitoramento das mesmas 

na Reserva para avaliar se as populações estão crescendo. causando desequilíbrios ambientais. 

Levando em consideração a análise molecular, várias inferências podem ser feitas 

sobre a dificuldade encontrada para a amplificação do gene COI de Claw/ina ohlonga. O alto 

custo dos reagentes, aliado à relativa falta de verbas impossibilitou o teste de vários 

protocolos de extração e amplificação. procedimento que facilitaria a elaboração de um 

protocolo eficaz. O estabelecimento de um primer que tivesse uma forte ligação com a fita de 

DNA foi um outro problema encontrado no decorrer do trabalho. Três primers (Tabela 11) 

foram testados, o HCOILCO, um primer (TarjF e TarjR) descrito em Tarjuelo et a/. (200]) e 

um primer desenhado neste trabalho especificamente para Clavelina oblonga (ClaveF e 

ClaveR). O primer HCOILCO já foi utilizado para a amplificação do gene COI em Clavelina 

oblonga (TURON. ef aI. 2004). justificando assim seu teste no presente trabalho. As tentativas 

de amplificação com este primer não foram bem sucedidas. assim como as reações com o 

primer TarjF e TarjR que foi utilizado pelos autores para a amplificação de uma fração do 

gene COI de Clavelina lepad[formis. Atualmente reações com o primer ClaveF e ClaveR 

estão sendo bem sucedidas. 

Das dezesseis espécies de ascídias listadas por LAI\IBERT (2001) como espécies 

temperadas invasoras em nível mundial, quatro foram encontradas na Baía de Paranaguá. 

Diplosoma lis/erianum, S/yela canopus, S/yela plicala e Microcosmus eXa.\peralUs. Isto indica 

que o Porto de Paranaguá representa realmente uma porta aberta para a introdução de espécies 

exóticas e que um monitoramento periódico da fauna na região sob influência do Porto é 

altamente desejável para detecção precoce de espécies que possam tornar-se invasoras ou 

pestes. Não apenas para ascídias faltam os registros históricos. mas para a maioria dos 

invertehrados bentônicos. sl:ndo urgente a realização de inventúrios para todos os grupos. 
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Tabela 111 . Lista das espécies encontradas e sua distribuição na costa brasileira . 

SC PR SP RJ ES BA AL PE RN CE PA Reler6nc,n 
, 

Perophora x x X 11 , 13 
mul/iclathrata 
Ascidla CUlVara 

X X X X 10. 13 

Ascidia sydneiensis x x x X 
2. 3. 4, 10, 11 . 
14 

Clave li na oblonRn x x x x X 
2. 3 . 4 , 8 , 10. 
11 , 13, 14, 15 

Cys/odyres dellechiajei x x x x x x x x X 
1. 7. 10, 13. 
14, 15 

Eudistomn carolinense 
X X X X X X 7, 12, 13. 15 

Disraplia bermudensis x x x x x X 
3 , 7, 8. 10. 11 . 
13. 14. 15 

Didemnum granula/um 
X X X X X X 9, 11 , 13. 15 

Dip/osoma Iisrerianum 
X X X 

8 . 10,11 , 12. 
15 

Lissoc/inum fragile 
X X X X X 11, 13, 15 

Botry/lus p/anus 
X X X 6, 13 

Botry/lus tuberatus x x x x x X 3, 8, 11, 13, 15 

Botry/loides nigrum 
X X X X X X X 

4, 8,11, 13, 
14,15 

Symplegma rubra 
X X X X 

8, 10,11,13, 
14 

Srye/a canopus 
X X X X X 5, 11 , 13 

St:ve/a p/i cara 
X X X X 

1,2,3,4, 5, 
11, 13, 14 

A ficroscosmus 1. 2.3. 4. 7. 

exasperatus X X X X X X X X 10,11 , 13.14 
15 

}.Jo/~/a phytophila 
X X x 5, 12 

I I = VAN NAME (1945). 2 = BJORNUERG (1956). 3 = MIU..AR (1958).4 = RODRIG UES (1962),.5 = MOl\iNIOT (J969nO). (, 
= COSTA (1969): 7 = MiU.AR (1977). 8 = RODRIGUES & ROCIIA (1993).9 = ROCIIA & MONNIOT (1995). lO = R(X'!: , ~ & 
NASSER (1998). J 1 = RODHIG ES et ai. (1998). 12 = ROCHA & MORENO (2000). 13 = T. LoTUFO. comurucação pt.:5:soal 
(2002). 14 = RC>CIIA & COSTA (2005). 15 = ROCHA et ai. (2005). 
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Figura 1. Mapa da região sob influência do Porto de Paranaguá. Locais de coleta marcados 
com círculo negro. A linha tracejada indica o canal de passagem dos navios em direção ao 
porto. 



Figuras 2-5 : Mapas de distribuição das espécies nativas . 2 . A10lKllla p}~rtophila. 3. AsciJlo 

curva/a, 4. !';IIJis/oma caro/illellse, 5. HOlry/lus plalllls. 
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Figuras 6-7: j\.;lapas de distribuição das espécies introd uzidas. 6 . . -1 \cidio .)~\"( IJ1 e iensi.\. 7. Slyelu 

pliCOlCl. 
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Figuras 8-10: ivIapas de distribuição das espeCles criptogeOlcas senl registros para a região 
norte e nordeste do Brasil. 8. C!c,,'elina oblonga, 9. Dis(ap!ia herl71l1densis. 10. $,ullpleçzl7/U 
ruhro 
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Figuras 11-13: 
geográfica. 1 1. 
gru n li! ([ / li JJl. 

11 

• 
• 

12 

• 

• 

Mapas de distribuição das espécies criptogênicas com ampla di stribuição 
Perophoru l7lu!1 ic!ulh,.a!a. 12. CyS!ocÓ 'fes df! /lechiaje i. 1.3 . Didemnlll7l 
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Figuras 1-+-16: ~ lapas de distribuição das espeCleS criptogenIcas com ampla di stribuiçàG 
geográfica. 1-+. L issoclil7lll11ji-of!,i/e. 15.Dip/osolJ1o Iis/eriuJ7l1lJl. 16. BOIIT//US luherwlIs 



18 

Figuras 17-19 Ivlapa de distribuição das espeCles criptogênicas C0l11 ampla di stribuição 
geogrática. 17. BOII~v//()ides nÍgrul77 18. SO'e/o cun()pus. 19 .. \/icroco""lllS exus/'crufus. 
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